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Erasmus+ projekt 2020-2022 

 L.I.F.E. – Love! Improve! Feel! Educate! 
 

Poročilo 1. vsebinskega sklopa: 

» JAZ IN MOJI PRIJATELJI« 
 
 

Enota: Griček 
Oddelek in starostna skupina: Metulji, 4 - 6 let 
Vzgojiteljica: Renata Mlinar 
Pomočnica vzgojiteljice: Julijana Fašing 

Cilj/i dejavnosti: 
Otrok slikovno predstavi svoje poletne 
aktivnosti in izdela skupni izdelek. Uporablja 
različne likovne tehnike in naravne 
materiale. 

 

 
 
 

Ciljne skupine (starši, otroci, učitelji, drugi): 

- otroci 
- starši 
- vzgojitelji 

Razširjanje: 

- Erasmus kotiček v avli enote 
- članek na spletni strani vrtca 
- eTwinning 
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Kratek opis dejavnosti:  

Z otroki smo se pogovarjali o tem, kaj vse so 
počeli v poletnih mesecih. Po pogovoru so 
vse, kar so povedali, narisali in naslikali, nato 
pa izrezali. Večji list papirja je bil prostorsko 
razdeljen na enote, ki so predstavljale 
otrokovo bivanje v poletnem času: morje, 
dom, igrišče, park, povezani pa so bili tudi s 
cesto. Za podlago smo izbrali tehniko 
kaširanja in barvanja, plažo so ustvarili s 
pravo mivko. Podlago so premazali z lepilom 
in nanj posuli pesek. Gozd je nastal z 
laminiranjem, nato pa nanj nalepili posušeno 
praprot. Ko se je osnova posušila, so 
razporedili sličice in jih prilepili. 

 
 

 

  

Naslov dejavnosti:  

Vodena vizualizacija 

 

 

Cilj/i dejavnosti: 

Otrok se ob pripovedovanju zgodbe sprosti, 
umiri, zaveda se lastnega telesa in poišče mir 
v sebi. Pri izvajanju dejavnosti ne moti ostalih 
otrok. 

Ciljne skupine (starši, otroci, učitelji, drugi): 

- otroci 
- vzgojiteljici 

Starostna skupina:  

4 - 6 let 

Razširjanje: 

Fotografija z opisom dejavnosti na oglasni 
deski pred igralnico. 

Kratek opis dejavnosti:  

Ob pripovedovanju zgodbe so se otroci 
sprostili, vživeli v zgodbo, poiskali stik s 
seboj, občutili bitje srca, se umirili. Seznanili 
so se s preprosto tehniko obvladovanja 
stresa, pri izvajanju niso motili prijateljev. Po 
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izvedbi so pripovedovali o svojih občutkih. V 
večini so se počutili prijetno, znali so 
interpretirati svoja čustva. 

 

Naslov dejavnosti:  
Rad imam prijatelja... 

  

 

Cilj/i dejavnosti: 

Otrok preko socialne igre spoznava svoje 
prijatelje. 

Ciljne skupine (starši, otroci, učitelji, drugi): 

- otroci 
- vzgojiteljici 

Starostna skupina: 

4 - 6 let 

Razširjanje: 

Fotografija z opisom dejavnosti na oglasni 
deski pred igralnico. 

Kratek opis dejavnosti:  

Na sliki je predstavljena ena izmed socialnih 
iger, ki so se jih otroci igrali v začetku leta. 
Namen igre je, da otrok, ki je v sredini, preko 
zunanjega videza pove, katerega prijatelja 
ima rad. Npr. rad imam prijatelja, ki ima rjave 
lase, modre oči, oblečen je v modro majico 
in modre hlače… Otroci poskušajo ugotoviti 
njegovo ime, nato gre izbrani otrok v sredino 
in igra se nadaljuje. Ko se otroci že dovolj 
poznajo, se lahko igra nadgradi tako, da 
otrok, ki je v sredini pove otrokove dobre 
lastnosti... 

 

Naslov dejavnosti:  

Volitve za izbiro logotipa projekta L.I.F.E.– 
Love! Improve! Feel! Educate! 
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Cilj/i dejavnosti: 

Otrok z zrnom koruze izrazi svojo odločitev 
za izbor logo-a. 

 

 

 
 

Ciljne skupine (starši, otroci, učitelji, drugi): 

- otroci 
- starši 
- vzgojiteljici 

Starostna skupina:  

4 - 6 let 

Razširjanje: 

- fotografija z opisom dejavnosti v 
Erasmus kotičku v avli enote 

- eTwinning 

Kratek opis dejavnosti: 

Otroci so s flomastri narisali svojo risbo, ki 
naj bi predstavljala logo projekta LIFE. 
Posamezniki so zelo konkretno prikazali 
temo o kateri se pogovarjamo. Izvedli smo 
otroške volitve. Na preprost način sem 
otrokom razložila, kako potekajo volitve, 
razložila sem jim, da bodo naše volitve javne, 
vsi bodo videli vse odločitve otrok. Vsi so se 
strinjali. Na volišču so bili pošteni, 
nepristranski, izražali so svojo voljo. Ob 
koncu smo prešteli vsa zrna koruze in dobili 
eno zmagovalno risbo, ki smo jo poslali 
prijateljem v vrtec Najdihojca in Ribica. Tudi 
oni so nam poslali njihove zmagovalne risbe. 
Na volitvah v drugem krogu smo izvedli 
podobne volitve in izbrano risbo poslali na 
upravo vrtca. Otroci so bili aktivno vpleteni v 
proces samo odločanja, spoznali so preprost 
proces volitev. 
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Enota: Ribica 
Oddelek in starostna skupina: Modra soba, 4 - 6 let 
Vzgojiteljica: Luka Sterle 
Pomočnica vzgojiteljice: Monika Virant 

Naslov dejavnosti:  

Kdo je vključen v naš projekt? 

 
 

 

Cilj/i dejavnosti: 

Otrok sodeluje pri ustvarjanju našega 
Erasmus kotička. 

Ciljne skupine (starši, otroci, učitelji, drugi): 

- otroci 
- starši 
- vzgojitelji 

Starostna skupina:  

4 - 6 let 

Razširjanje: 

- Erasmus kotiček v avli enote 

- članek na spletni strani vrtca 

Kratek opis dejavnosti:  

V jutranjem krogu smo z otroki na globusu 
iskali države, s katerim sodelujemo v 
projektu. Države smo poimenovali in 
poudarili njihove značilnosti (velikost, jezik, 
število prebivalcev, barve in grbe na 
zastavi...). Države smo primerjali z našo 
Slovenijo in ugotovili, da je Slovenija veliko 
manjša od drugih držav, ki so vključene v 
projekt. Naučili smo se tudi osnovnega 
pozdrava vsake države in se igrali gibalno 
igro ‘Pozdrav’. 

 

Naslov dejavnosti:  

Jesensko srce 
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Cilj/i dejavnosti: 

Otrok barva sliko z različnimi jesenskimi 
barvami.  
 
Enaka barva se ne sme nadaljevati v 
naslednjem kvadratku. 

 

 

Ciljne skupine (starši, otroci, učitelji, drugi): 

- otroci 
- vzgojitelji 
- starši 

Starostna skupina:  

4-6 let 

Razširjanje:  

- skupni prostori vrtca (razstava) 
- razstava na Železniški postaji Litija in 

delavski hranilnici 

Kratek opis dejavnosti: 

Vzgojitelja sva pripravila različne motive srca 
v mreži, ki so si jih otroci lahko izbrali. Otroci 
so predhodno v jutranjem krogu 
poimenovali vse jesenske barve. Med 
barvanjem je bilo pravilo, da se ista barva ne 
sme ponoviti v naslednjem kvadratku. 
Otrokom je ta naloga odlično uspela, saj so 
pokazali vztrajnost in natančnost. 

  

Naslov dejavnosti:  

Jesenska pričeska 

Cilj/i dejavnosti: 

Otrok na portret natisne naravni material 
(drevesni listi). 

Ciljne skupine (starši, otroci, učitelji, drugi): 

- otroci 
- starši 
- vzgojitelji 
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Starostna skupina:  

4-6 let 

 

 
 

Razširjanje:  
- skupni prostori vrtca (razstava) 
- razstava na Železniški postaji Litija in 

delavski hranilnici 

Kratek opis dejavnosti: 

Po obisku tete Jeseni, smo se v krogu 
pogovorili o drugačnosti in različnosti. 
Ugotovili smo, da imamo vsi različne pričeske 
(barva, dolžina, oblika...). Otroci so ugotovili, 
da skoraj nihče med nami nima enake 
pričeske. Tako sva vzgojitelja napeljala temo 
na portrete fantov in deklic, ki sva jih 
predhodno narisala na A3 list. Otroci so 
izbrali sebi najljubši portret in odtisnili 
različne oblike suhih listov na portret. Nato 
so z vodenimi barvami pobarvali obraz in 
pulover, ter nalepili obrobo. Seveda smo 
predhodno v gozdu skupaj nabirali liste in 
poimenovali drevesa ter liste, ki pašejo 
skupaj. 

  
 
 
 

Naslov dejavnosti: 

Trmica na obisku 

Cilj/i dejavnosti:  

Otrok spoznava lutko po imenu Trmica.  

Ciljne skupine (starši, otroci, učitelji, drugi): 

- otroci 
- starši 
- vzgojitelji 
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Starostna skupina:  

4-6 let 

  

 

Razširjanje:  

- Erasmus kotiček 
- eTwinning 
- snemanje posnetkov s Trmico, ki 

med popoldanskim časom ustvarja 
nered v igralnici. 

Kratek opis dejavnosti:  

Otroci so ob vsakodnevnemu jutranjemu 
prihodu v vrtec ugotovili, da je v igralnici 
nekaj razmetano ali pa na drugem mestu. 
Dejavnost se je dogajala dnevno. V igralnico 
smo postavili kartonasto kamero, ki je 
popoldan in ponoči ujela nepridiprava, a le 
delček njega. Tako so si otroci ogledali slike 
iz kamere, a niso mogli razbrati kdo je to. Po 
štirinajstih dneh kljub neredu v igralnici v 
kameri ni bilo slike. Je pa pisalo da je nastal 
posnetek. Tako smo posnetek ‘prenesli’ na 
tablico in si ga ogledali. Ugotovili smo, da je 
v naši igralnici Trmica (puhasta rdeča žogica, 
z nogami in rokami ter velikimi belimi očmi). 
Otroci so na osnovi posnetka ugotovili kje se 
skriva in jo tudi našli. Prebrali smo knjigo 
Zmajček in Trmica, kjer smo ugotovili, da je 
to nagajiva, trmasta žverca, ki še ne pozna 
manir in kulture lepega vedenja. Naš cilj je, 
da jo do konca vrtčevskega leta naučimi 
lepega in prijaznega vedenja, da se bomo vsi 
v naši igralnici počutili prijetno. Žal nam do 
zdaj še ni uspelo. 

  

Naslov dejavnosti:  

Kako se počutim? 

Cilj/i dejavnosti: 

Otrok preko notranjega občutka izrazi svoje 
stanje na list. 
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Ciljne skupine (starši, otroci, učitelji, drugi): 

- otroci 
- starši 
- vzgojitelji 

 

 

 

Starostna skupina: 

4 - 6 let 

Razširjanje: 

- portfolio oddelka 

Kratek opis dejavnosti: 

V skupini smo spoznavali različna 
razpoloženja med ljudmi. Ugotovili smo, da 
se nekatera razpoloženja pokažejo na našem 
obrazu, druga pa na celem telesu. Vzgojitelja 
sva pripravila oblike obrazov med različnimi 
občutki (jeza, strah, veselje, sreča, žalost, 
navdušenje...) otroci so jih zelo dobro 
prepoznali in ločili med seboj. Tako smo 
vsako jutro povprašali otroke kako se 
počutijo? Namesto, da so odgovorili z 
besedami, so ta občutek risali na tablo piši-
briši. Okoli table so imeli predloge (slikovne 
in besedilne), s katerimi so si pomagali 
določiti občutek, ki ga bodo narisali. Po 
določenem času, smo lahko od otrok 
zahtevali, naj narišejo občutek od trenutka, 
ko so se zbudili, šli spati, se udarili, pojedli 
svojo najljubšo jed, se prvič peljali s 
kolesom… Dejavnost še vedno izvajamo v 
jutranjem krogu, saj otroci sami želijo risati 
svoj občutek in se o njemu pogovoriti. 

  

Naslov dejavnosti:  
Življenjsko srce 

Cilj/i dejavnosti: 

Otrok nariše najpomembnejše osebe in 
stvari iz svojega življenja. 
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Ciljne skupine (starši, otroci, učitelji, drugi): 

- otroci 
- starši 
- vzgojitelji 

 
 

 
 

 

Starostna skupina: 

4 - 6 let 

Razširjanje: 

- otrokova družina (otroci odnesejo 
srce domov in ga predstavijo družini) 

Kratek opis dejavnosti: 

Otrokom je risanje src zelo ljubo, saj so jih ves 
čas samostojno risali. Tako sva vzgojitelja 
našla idejo o življenjskem srcu, ki opisuje 
različne dele otrokovega življenja. Kdo je 
njegova družina, kaj rad počne v prostem 
času, kaj rad je, kam hodi v vrtec, kdo je 
njegov prijatelj… Z otroki, smo vsak dan 
prebrali zgodbo na različne teme 
življenjskega srca (Jaz in  moja družina, Kje je 
moj prijatelj. Tako rad te imam, da bi te kar 
pojedel...). Po prebranem smo se o temi 
pogovorili in jih spodbudili, da naj oni na 
svoje srce to narišejo. Dejavnost je potekala 
dva tedna, saj je bilo veliko vzporednih 
dejavnosti, ki so se prekrivale, tako da smo 
morali kakšen dan barvanje izpustiti. Otroci 
so bili zelo željni pravljice in teme o kateri 
bodo risali, saj so naju vsak dan že med 
zajtrkom spraševali kaj bodo danes risali. 
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Enota: Najdihojca 
Oddelek in starostna skupina: Čebelice, 5 - 7 let 
Vzgojiteljica: Ema Kneževič 
Pomočnica vzgojiteljice: Vesna Avbelj 

Naslov dejavnosti:  

Naš svet - Erasmus+ svet 

  

 
 
 
 

Cilj/i dejavnosti: 

Otrok sodeluje pri oblikovanju Erasmus+ 
kotička in spozna partnerske države, ki 
sodelujejo v projektu. 

Ciljne skupine (starši, otroci, učitelji, drugi): 

- otroci 
- starši 
- vzgojitelji 

Starostna skupina: 

 5 - 7 let 

Dissemination: 

- Erasmus+ kotiček 
- eTwinning 
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Kratek opis dejavnosti:  

Ob knjigah in s pomočjo IKT tehnologije, so 
otroci spoznavali, kje živijo otroci, ki jih bodo 
preko video aplikacije spoznavali tekom 
projekta. Spoznavali so dele sveta, Evropo 
uvrščali in iskali na različnih zemljevidih in 
globusu. Znotraj nje so spoznali lego in obliko 
sodelujočih držav ter njihove značilnosti. 
Doma so skupaj s starši iskali karkoli, kar jih 
spominja na omenjene države. Fotografije, 
risbe, izrezke iz časopisov, reklam, predmete 
s potovanj, so prinašali v vrtec in jih 
predstavili ostalim otrokom in vzgojiteljicam. 

 

 

Naslov dejavnosti:  

Jesenski ples z ruticami 

  

Cilj/i dejavnosti: 

Otrok se med gibanjem svobodno izraža z 
glasbo s pomočjo pripomočka - robčka. 

Ciljne skupine (starši, otroci, učitelji, drugi): 
- otroci 
- starši 
- vzgojitelji 

Starostna skupina: 

5 - 7 let 

Razširjanje: 

Izvedba plesne (glasbene) delavnice s starši 
(v načrtu). 
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Kratek opis dejavnosti:  

Prvi jesenski dan so se otroci plesno, s 
pripomočkom (rutico) izražali ob glasbi 
Vivaldi: Štirje letni časi, Jesen. 

  
 
Litija, november 2020 
 
       Pripravili: člani projektne skupine  
 


